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BAKGRUND OCH SYFTE 

Jokkmokks kommun jobbar med att detaljplanelägga ett område i Vajkijaur, 

ca 7 km norr om centrala Jokkmokk, där det planeras att möjliggöra 

förutsättningar för industri, se Figur 1. 

Området är en ca 12,5 ha stor skogsbeklädd yta med inslag av torvmark. 

Planområdet avgränsas i väst av en ledningsgata och i öst av inlandsbanan. 

Mitt i området passerar väg E45. 

WSP har fått i uppdrag att göra en hydrogeologisk utredning av området, 

som ett underlag till den MKB som ska tas fram för planförslaget. Arbetet har 

genomförts som skrivbordsutredning, utöver information som erhållits från 

den marktekniska utredningen har endast allmän digital information använts. 

 

Figur 1. Detaljplaneområdet Vajkijaur 3:18. 

HYDROLOGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Området består av morän och i de lägre punkterna överlagras den med 

tunna lager torv. I de delar av området som består av våtmark, bedöms 

grundvattenytan kunna relateras till den vattenyta som finns i våtmarken. 

Under de perioder av året då mer nederbörd faller, såsom höst och vår ligger 

grundvattenytan nära markytan och under torrare perioder av året, sommar 

och vinter, kommer grundvattenytan att ligga lägre. Merparten av området 

består av morän och bedöms i princip ha samma eller något högre nivå för 

grundvattnet som i myrmark.  

Utifrån den marktekniska utredningen utförd 2018-11-26 (WSP 2018), 

varierar mäktigheten på torven mellan 0,9 till 2 m. 

AVRINNINGSOMRÅDE 

Området ligger inom huvudavrinningsområdet för Luleälven. Längs med väg 

E45, som delar upp området i mitten löper en vattendelare. Den västra delen 
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av området rinner mot Kvarnbäcken och den östra delen rinner mot 

Stormyrbäcken. Båda bäckarna mynnar i sjön Vajkijaure, se Figur 2. 

   

Figur 2. Planområde (röd ruta), utloppen för avrinningsområdena (pilar) samt 

delavrinningsområden marketar i turkos, VISS 2019. 

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

JORDARTER 

Området består till största delen av morän i markytan. I de norra delarna av 

området överlagras moränen av torv men varierande tjocklek på mellan 0,9 

till 2 m, Figur 3, MUR WSP 2018.  
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Figur 3. Planområde (gulmarkerat) samt jordartkarta, WSP 2019. 

VÅTMARKER OCH FLÖDESPÅVERKAN NEDSTRÖMS 

Avrinningen lokalt i området sker från de högre moränkullarna i den södra 

delen av området och fångas sedan upp i myrmarker på de lägre delarna i 

norr. 

En avvattning av det planerade området är tänkt ner mot våtmarkerna och 

sedan vidare mot Kvarnbäcken (västra delen) och Stormyrbäcken (östra 

delen). Våtmarker har en god vattenhållande förmåga så vid Större 

nederbördstillfällen kommer inte en stor direkt ström av vatten direkt till 

bäckarna. Ett ökat flöde i bäckarna under vår och höst bör däremot beaktas. 

SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE 

Planläggning av området bedöms inte påverka grundvattnet. Våtmarkerna 

bedöms kunna hålla vatten så att det vid större nederbördstillfällen skapar en 

uppbromsning av flödet ut till bäckarna.  

Det går bra att bygga i kanten på våtmarkerna men man bör beakta vattnets 

nivåer vid högsta högvatten i våtmarken, vid tex smält- och regnperioder. 

KÄLLFÖRTECKNING 

WSP, 2018, Detaljplan för Vajkijaur 3:18, Markteknisk undersökning (MUR) 

GEOSIGMA, 2012, Hydroteknisk och hydrologisk utredning av planerad 

våtmarksrestaurering i Blekbäcken Stensundet. 

Vattenkartan, VISS.lansstyrelsen.se, 2019  
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VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 700 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 
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121 88 Stockholm-Globen 

Tel: +46 10 7225000 

http://www.wspgroup.se 

       


